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الباب السابع :الربملان
الفصل األول
مادة  79يتكون الربملان من جملسني  ،جملس النواب و جملس الشيوخ.
ينعقد الربملان جلسات مشرتكة أو متفرقة وفقا ألحكام الدستور.
أال جيمع شخص يف وقت نفسه بني عضوييت جملس النواب و جملس الشيوخ.
مادة  80أن يكون رئيس جملس النواب رئيسا للربملان و رئيس جملس الشيوخ انئبا له.
يف حالة عدم وجود رئيس جملس النواب أو غيابه أو عجزه عن القيام مبهام رئيس الربملان ،على رئيس جملس
الشيوخ القيام مبهام رئيس الربملان.
أ -يف حالة قيام رئيس جملس الشيوخ مبهام رئيس الربملان وفقا للفقرة الثانية ،إال أنه غري موجود و
يف نفس الوقت ال يوجد جملس النواب ،على انئب رئيس جملس الشيوخ القيام مبهام رئيس
الربملان ،و يف حالة عدم وجود انئب رئيس جملس الشيوخ على من هو أكرب سنا من أعضاء
جملس الشيوخ القيام مبهام رئيس الربملان ،مث جيرى انتخاب رئيس جملس الشيوخ على الفور.
ب -رئيس الربملان له مهام و اختصاصات وفقا ألحكام الدستور و جيرى الشؤون الربملانية خالل
اجللسات املشرتكة وفقا لالئحة الداخلية.
ت -أن يكون رئيس الربملان و من حيل حمله حمايدا يف عمله.
ث -انئب رئيس الربملان له مهام واختصاصات وفقا ألحكام القانون و ما كلفه رئيس الربملان.
مادة  81على أي مشروع للقوانني التنظيمية و القوانني املربمة يف الربملان أن ححيظى تطبيقه قانونيا ابملشورة و
االعرتاف من الربملان.
وفقا ملادة  ،154على رئيس الوزراء رفع مشروعات القوانني التنظيمية و القوانني املربمة يف الربملان اليت متّت موافقة
الربملان عليها إىل جاللة امللك للمصادقة عليها ،و يتم إعالهنا يف اجلريدة الرمسية و تطبيق أحكامها قانونيا.
مادة  82جيوز ألعضاء اجمللسني سواء كانوا أعضاء جملس النواب أو أعضاء جملس الشيوخ و عددهم ال يقل عن
العح حشر من العدد الكلي املتواجدين يف ذاك اجمللس ،هلم حق يف رفع دعوى إىل رئيس اجمللس املنتسبني إليه على
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انتهاء عضوية أحد أعضاء اجمللس وفقا ألحكام مادة  )9( )8( )7( )6( )5( )3( 101أو ( )12أو مادة
 )5( )4( )3( 111أو ( )7على حسب احلالة ،و على كل من رئيس جملس النواب و رئيس جملس الشيوخ
املعنيني بتلك القضية ،أن يرفعها إىل احملكمة الدستورية للنظر حول ما إذا ستنتهي عضوية ذاك العضو أم ال.
أ -يف حالة قبول احملكمة الدستورية إزاء التقاضى للنظر يف القضية  ،على احملكمة الدستورية
إصدار األمر إليقا ف عمل ذاك العضو حىت يتم النظر يف قضيته ،و على احملكمة إفادة
املوضوع إىل رئيس اجمللس املنتمي إليه ذاك العضو وفقا للفقرة األوىل إذا مت نظرها يف القضية
و احملاكمة على انتهاء عضويته ،و عندئذ انتهت عضوية ذاك العضو و توقّف عمله  ،على
أال يضر ذلك على ما سبق أن عمل قبل انتهاء عضويته.
ب-

أ ال يعد ذاك العضو املتوقف عمله وفقا للفقرة الثانية ضمن عدد أعضاء جملس النواب

أو جملس الشيوخ املتواجدين فيهما.
ت-

يف حالة موافقة جلنة االنتخاابت على انتهاء عضوية أحد أعضاء جملسي النواب أو
الشيوخ وفقا للفقرة األوىل ،فعليها إحالة القضية إىل احملكمة الدستورية للنظر فيها وفقا

للفقرة األوىل.
الفصل الثاين
جملس النواب
------------------مادة 83يتألف جملس النواب من  500عضو كالتايل -:
( )1ينتخب  350عضوا من الدوائر االنتخابية
( )2ينتخب  150عضوا من قائمة أمساء األحزاب السياسية
أ -يف حالة خلو عضو من أعضاء جملس النواب أبي سبب من األسباب ،و ال ينتخب من
حيل حمله أو مل يتم إعالن تنصيب عضو آخر حمل العضو الذي شغر مقعده ،يعترب عدد
أعضاء جملس النواب املتواجدين هو األعضاء املتألفني للمجلس.
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ب  -أذا حتظى أية أسباب تقتضى إىل عدم تكملة عدد  150ألعضاء فئة قائمة أمساء األحزاب السياسية ،
يعترب عدد أعضاء فئة قائمة أمساء األحزاب املتواجدين هو األعضاء املتألفني للمجلس
مادة  84يف االنتخاابت العامة ،إذا كان عدد أعضاء جملس النواب املنتخبني ال يتجاوز سمسة و تسعني يف املائة
من العدد الكلي ،و تلتزم حاجة إىل انعقاد اجللسة الربملانية ،يف هذه احلالة جيوز انعقاد اجللسة ن بعدد األعضاء
املتواجدين ،و حيب إعادة االنتخاابت لتكملة العدد املنصوص عليه قي مادة  83على الفور ،و يف هذه احلالة
يستمر عمل أعضاء هذا اجمللس حسب ما يبقى من مدة ذاك الفصل التشريعي.
ّ
مادة  85حجيرى انتخاب أعضاء جملس النواب للدوائر االنتخابية انتخااب سراي و مباشرا ،و لكل دائرة انتخابية
عضو منتخب واحد ،و لكل انخب صوت واحد يف اإلدالء ابلتصويت أو عدمه.
أ -املنتخب الذ ي حصل على أكثر عدد ا ألصوا ت و يفوق عدد األصوا ت اليت تد يل بعدم
التصويت يفوز بعضوية اجمللس.
ب .تطبّق التعليمات و التدابري و الالئحة املرتبطة ابلرتشيح و اقرتاع التصويت و فرز التصويت و

إعال ن نتائج ا النتخا اب ت و كل ما جرى يف هذا الشأ ن املوافق عليه يف القانون التنظيمي بشأن
االنتخاابت النيابية التشريعية ،كما ينص القانون على وجوب تقدمي املرشح واثئق دفع ضرائب الدخل
عند تقدميم طلب الرتشيح.
ت .على اللجنة االنتخابية إعالن نتيجة االنتخاابت العامة إذا متت املراجعة األولوية املفرتضة لنزاهة

نتيجة االنتخاب و عدالتها ،على أن ال يقل عدد الدوائر اليت مت فيها االنتخاب عن  95يف
املائة من اجملموع الكلي للد وائر االنتخابية .و جيب أن يتم إجراء اللجنة اإلنتخابية املراجعة
ا ألولوية و إعالن نتائج ا النتخااب ت يف أسرع وقت أبن ال يتجاوز  6 0يوما من اتريخ
ا النتخا ب  ،هذا و أ ن هذا ا إل عال ن ال يعرقل مها م اللجنة ا النتخابية يف التحقيق و
االستجواب أو النظر حول ما قد يسبّب الفساد أو الغش يف االنتخاابت أو يف نزاهة نتيجتها
أو عدالتها ،سواء مت إعالن النتيجة أو عدمه.

مادة  86يتم حتديد عدد أعضاء جملس النواب يف كل احملافظات و تقسيم الدوائر االنتخابية على النحو التايل-:
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( )1أن يوضع عدد سكان البالد املعتمد عليه من نتيجة املسح السكاين الذي مت إعالهنا يف العام
األخري قبل االنتخاب ليحقسم على عدد  350ألعضاء اجمللس ،و حت ّدد النتيجة عدد السكان

املنسوب لكل عضو نيايب.

حيق
( )2أية حمافظة مل يبلغ عدد سكاهنا العدد القياسي احملدد للعضو النيايب الواحد وفقا لـلبند (ّ )1
هلا عضو نيايب واحد ،و تعترب احملافظة دائرة انتخابية واحدة.
حيق هلا عضو نيايب
( )3أية حمافظة يتجاوز عدد سكاهنا العدد القياسي احملدد للعضو النيايب الواحد ّ
آخر ،إذا يبلغ عدد الزايدة العدد القياسي احملدد للعضو النيايب الواحد.

( )4يف حالة ما إذا مت انتخاب األعضاء النيابيني يف كل احملافظات وفقا لـ ( )2و ()3و مل يكتمل
جيق للمحافظة اليت هلا أكرب الزايدة للعدد القياسي احملدد
عدد األعضاء النيابيني ال ّ ، 350

للعضو النيايب الواحد وفقا لـ (  ) 3عضو نيايب آخر ،و مع ذلك إذا مل يكتمل عدد األعضاء
النيابيني ال  350جيرى على احملافظات اليت تليها يف نسبة الزايدة للعدد القياسي احملدد للعضو
النيايب الواحد بنفس الطريقة إىل أن اكتمل عدد األعضاء النيابيني ال . 350
( )5أية حمافظة يزيد عدد الدوائر االنتخابية فيها على دائرة واحدة  ،يلزم تقسيم احملافظة إىل دوائر
انتخابية متعددة حسب عدد السكان ابلطريقة املشهودة ،على أن يتم تقسيم الد وائر اعتبار
جماورة مواقعها ،مع تقارب عدد السكان يف هذه الدوائر اجملاورة.
مادة  87أن يتم ترشيح املرشح للدوائر االنتخابية من قبل احلزب السياسي املنتمي إليه  ،و أال يتم ترشيحه ألكثر
من دائرة انتخابية.
بعدما مت تقدمي طلب الرتشيح ،ال جيوز للمرشح أو احلزب السياسي إلغاء الرتشيح أو تعديل أمساء املرشحني إال
إذا تويف املرشح أو مل يستوف فيه الشروط أو متصف مبواصفة حمظورة عن الرتشيح ،وعلى أن يتم اإلجراء قبل
انتهاء مدة قبول الرتشيح.
مادة  88يف االنتخاابت العامة ،على األحزاب السياسية إبالغ أمساء املنتخبني املتفق على تقدميها للربملان
للموافقة على تعيني واحد منهم رئيسا للوزراء إىل اللجنة االنتخابية على أن ال يتجاوز ثالثة أمساء ،وأن يتم ذلك
قبل انتهاء مدة قبول الرتشيح ،و على اللجنة االنتخابية إعالن تلك األمساء على املواطنني ،و ذلك مبوجب إجراء
التغيريات الالزمة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من مادة .87
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جيوز لألحزاب السياسية عدم تقدمي األمساء املنصوص عليها يف الفقرة األوىل.
مادة  89يلتزم تقدمي األمساء املنصوص عليها يف مادة  88وفقا لالئحة اآلتية.
( )1أن ترفق مع تقدمي األمساء رسالة موافقة شخص املدرج امسه لتعيينه رئيسا للوزراء  ،مع إلزام
التفاصيل املقررة من اللجنة االنتخابية.
( )2أن يتصف الشخص املدرج امسه بصفات ملتزمة بتنصيب رئيس الوزراء وفقا ملادة  160و
أال يقدم رسالة املوافقة املنصوص عليها يف البند ( )1حلزب آخر يف نفس االنتخاابت.
و أن عرض أي اسم آخر مبا ال يتخذ مبوجب الفقرة األوىل يعترب أنه كاملعدوم.
مادة  9 0لأل حزا ب السياسية اليت تقدم املرشحني على نظام الد وائر االنتخابية حق تقدمي املرشحني لقائمة
األمساء.
يف حالة تقدمي أمساء املرشحني لقائمة األمساء  ،على كل األحزاب السياسية إدراج قائمة األمساء التابعة هلا دون
تكرار مع أمساء املرشحني يف القائمة التابعة حلزب آخر أو مع أمساء املرشحني من نظام الداوئر االنتخابية ،وأن
يتم تقدمي قائمة األمساء إىل اللجنة االنتخابية قبل انتهاء مدة قبول الرتشيح النيايب للدوائر االنتخابية.
يف إعداد قائمة األمساء املنصوص عليها يف الفقرة الثانية ،أن يتم مبشاركة أعضاء األحزاب السياسية يف
النظر فيه  ،مع اعتبار الشراكة و املساواة بني املرشحني من كافة املناطق و بني الذكور و اإلانث.
مادة  91حيدد نصيب أعضاء اجمللس املنتخبيني على نظام قائمة األمساء لكل األحزاب السياسية وفقا للوائح
التالية :
 )1أن تكون جمموعة األصوات احلاصلة من الد وائر االنتخابية مقسمة بـ  500العدد الكلي ألعضاء
جملس النواب.
 )2أن تقسم نتيجة املنصوص عليها يف البند (  ) 1على املمجموع الكلي لألصوات اليت فاز هبا كل
األحزاب السياسية يف كل الدوائر االنتخابية ،و تعد تلك النتيجة نسبة ما حيظى به كل األحزاب.
 )3أن خيصم العدد احلاصل من فقرة ( )2على عدد األعضاء الذي فاز به كل األحزاب السياسية يف
الدوائر االنتخابية ،فالنتيجة هي عدد أعضاء كل األحزاب من قائمة املرشحني احملسبوبني هلا.
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 )4إذا فاز أي حزب من األحزاب بنسبة األعضاء ابلد وائر االنتخابية متساوية أو زائدة على العدد
فيحق له فقط أعضاء املرشحني من الد وائر و ال حيظى نسبيا من
املستحق له وفقا لفقرة ( ّ ) 2

حيول العدد الزائد من القائمة إىل األحزاب األخرى اليت مل
ضمن نظام القائمة له  ،و يف هذه احلالة ّ
حتصل على العدد املربم من حصة أعضاء الدوائر املستحقة نسبيا وفقا لفقرة (  ، )2وذلك على أن

ال حيصل أي حزب على ما يزيد عن حصة العدد املربمة له وفقا لفقرة (.)2
 )5بعد ما اكتمل عدد املنتخبني من القائمة من كل حزب ،تكون األمساء املرتتبة يف القائمة أعضاء يف
جملس النواب .
املصوتة له وفقا
يف حالة وفاة مرشح عقب يوم إغالق الرتشح و قبل انتهاء وقت االقرتاع  ،حجيرى على األصوات ّ

فقرَت ( )1و (.)2
لألحكام املنصوص عليها يف ي

حتدد كيفية الفرز و لوائح احلساب و النسبة التعددية و إعالن نتيجة االنتخاابت طبقا ألحكام قانون انتخاابت

جملس النواب.
مادة  92أي دائرة انتخابية ال يفوز أحد من املنتخبني فيها بعدد أصوات يفوق عدد األصوات اليت تديل بعدم
التصويت ،يعيد االنتخاب يف هذه الدائرة االنتخابية و أن ال حيسب أصوات الناخبني وفقا ملادة  ، 91و يف
حيق لكل املرشحني يف االنتخاب السابق
هذه احلالة على اللجنة االنتخابية أن تعيد قبول طلبات الرتشيح ،و ال ّ

إعادة تقدمي طلبات الرتشيح يف االنتخاب اجلديد.

مادة  93يف االنتخاابت العامة ،إذا تقام إعادة االنتخاب للدوارئر االنتخابية يف بعض الدوارئر أو بعض مقرات
االقرتاع  ،قبل إعالن النتيجة أو قبل أن تتم عملية االنتخا ب أو قبل أن يتم إعالن النتيجة يف كل الد وائر
االنتخابية أبي سبب من األسباب ،يف هذه احلالة حيدد عدد أعضاء املنتخبني للد وائر و لقائمة األمساء طبقا
للتدابري واللوائح اليت ينص عليها يف أحكام قانون االنتخاابت النيابية.
و يف حالة ما إذا نتج عن تطبيق ما ينص عليه يف الفقرة األوىل اخنفاض عدد األعضاء املنتخبني للدوائر حلزب
معني  ،يطرح آخر اسم يف قائمة األعضاء املنتخبني لذاك احلزب من عضوية اجمللس مث من قبله على
سياسي ّ

الرتتيب.
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مادة  94خالل سنة واحدة بعد االنتخاابت العامة  ،إن جترى إعادة االنتخاابت يف أية دائرة بسبب فقدان
النزاهة أو العدالة يف تلك الدائرة ،أن يطبق ما ينص عليه يف أحكام مادة  93من هدا القانون مع إجراء التعديل
الالزم.
أن االنتخاب النيايب ملقعد شاغر أبي سبب من األسباب بعد مرور سنة كاملة من االنتخاابت العامة ال
يؤثّر على نسبة عدد األعضاء املنتسبني لألحزاب وفقا ملا ينص عليه يف مادة .91
مادة  95كل من تتوفر فيه الشروط اآلتية يكون له حق االقرتاع.
 )1أن يكون اتيلندي اجلنسية  ،و الشخص املتجنس أن يتم حصوله على اجلنسية التايلندية مبا ال يقل عن
سمس سنوات .
 )2أال يقل عمره عن الثامن العشر يف يوم االنتخاب
 )3أن يكون امسه مسجال يف الدائرة االنتخابية مبا ال يقل عن التسعني يوما من يوم االنتخاب.
من له حق االقرتاع غري أنه مقيم خارج الدائرة االنتخابية املسجل امسه فيها أو مسجل امسه فيها أقل من تسعني
يوما يف يوم االنتخاب أو مقيم خارج البالد ،حيق له التسجيل لالقرتاع خارج الدائرة االنتخابية يف اليوم و الوقت
و طبقا للتدابري و الشروط املنصوص عليها من أحكام قانون االنتخاابت.
الناخب الدي يغيب عن االقرتاع دون اخطار عذره املقبول وفقا ألحكام قانون االنتخاابت النيابية ،قد يقيد عليه
بعض احلقوق املنصوص عليها طبقا ألحكام القانون.
مادة  96كل من تتوفر فيه الشروط اآلتية يف يوم االنتخاب حمظور من حق االقرتاع.
 )1أن يكون راهبا أو كاهنا أو عابدا دينيا.
 )2أن يكون مقيدا ابألجل حيز تنفيد حجره عن ممارسة حق االقرتاع ،سواء كان احلكم عليه هنائيا أم ال .
 )3أن يكون حمكوما عليه ابلسجن عن قرار السلطة القضائية أو أي قرارات مشروعية.
 )4أن يكون جمنوان أو معوقا خمتال.
مادة  97كل من تتوفر فيه الشروط اآلتية يتمتع حبق الرتشيح النيايب.
 )1أن يكون اتيلنداي ابلوالدة .
 )2أال يقل عمره عن اخلامس والعشرين يوم االنتخاب.
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 )3أن يكون عضوا مستمرا حلزب واحد مبا ال يقل عن تسعني يوما اعتبا را من بداية العضوية حىت يوم
االنتخاب ،و يستثىن عن ذلك يف حالة ما إذا كانت االنتخااب ت العامة بسبب حل الربملان ،فتخفض
املدة من تسعني يوما إىل ثالثني يوما .
 )4أن يتمتع املرشح لالنتخاب للدوائر االنتخابية بصفة من صفات اآلتية.
أ) أن يكون امسه مسجال يف احملافظة اليت يتم قبول الرتشيح ملدة متواصلة ال يقل عن سمس سنوات
حىت يوم تقدمي طلب الرتشح لالنتخاابت النيابية.
ب) أن يكون مولودا يف احملافظة اليت تقدم طلب الرتشيح .
ت) أي يكون طالبا يف مؤسسة تعليمية تقع يف احملافظة املرتشحة ،و تلك الفرتة الدراسية كانت متواصلة
مبا ال تقل عن سمس سنوات.
ث) كون املرشح موظفا يف القطاع احلكومي أو كان امسه مسجال يف احملافظة املقررة للرتشيح حسب
احلالة مبا ال يقل عن سمس سنوات.
مادة  98كل من يتصف ابملواصفات اآلتية ،حيرم من حق الرتشيح االنتخايب.
 )1مدمن ابملخدرات.
 )2مفلس أو سبق أن يكون مفلسا ابلفساد.
 )3صاحب أو حامل أسهم يف صحفية أو وكالة إعالمية.
 )4شخص متصف ابملواصفات احملظورة طبقا لألحكام املنصوص عليها يف مادة  )2( )1( 96أو (. )4
 )5شخص حيرم من حق الرتشيح صفة مؤقتة أو يسحب منه حق الرتشيح لالنتخاب.
 )6حمكوم عليه ابلسجن أو مسجون أبمر قضائي.
 )7مطلق سراحه من السجن لفرتة ال يتجاوز عشر سنوات حىت يوم االنتخاب ،و يستثىن عن ذلك التهمة
ابإلمهال أو التهاون أو اخلطأ التائه.
 )8شخص سبق أن قحرر عليه ابإلقالة من وظيفة حكومية أو قطاع حكومي أو شبه حكومي بتهمة الفساد
اإلداري أو ارتكاب عمل الفساد أو سوء اإلدارة احلكومية.
 )9شخص حمكوم عليه حكما هنائيا على رد مجيع ممتلكاته إىل اخلزينة العامة للدولة إثر غناءه املفرط أو
حمكوم عليه ابلسجن إثر هتمة تتعلق بقانون مكافحة الفساد.
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)10

شخص حمكوم عليه حكما هنائيا بتهمة استغالله ملنصبه ا حلكومي ،أ و مهامه يف الشؤون

القضائية أو متهم بتهمة منصوص عليها يف قانون بشأن العاملني يف القطاعات أو األجهزة احلكومية أو
هتمة تتعلق بسوء التمويل وفقا ملضمون القانون اجلنائي ،أو هتمة متعلقة ابلقرض املشتبه بسوء املعاملة
ضد املواطنني ،أو قانون املخدرات من اإلنتاج،و االسترياد ،و التصدير ،و اإلجتار ،و قانون القمار من
إداة اللعبة أو كونه صاحب احملل  ،و قانون االجتار ابلبشر أو قانون مكافحة غسل األموال لكونه متهم
بتهمة غسيل األموال.
)11

شخص حمكوم عليه حكما هنائيا بتهمة الغش يف االنتخاابت العامة.

)12

موظف مدين ذو راتب و منصب ،غري موظف سياسي .

)13

عضو يف اجمللس البلدي أو مدير حملي.

)14

عضو يف جملس الشيوخ أو كان عضوا سابقا له و عضويته منتهية ملدة ال تتجاوز سنتني.

)15

موظف أو عامل يف قطاع حكومي أو اتبع للحكومة أو قطاع شبه حكومي أو موظف

بوظيفة أخرى للحكومة.
)16

قاض يف احملكمة الدستورية أو يتويل منصبا يف إحدى اهليئات املستقلة.

)17

أن يكون على حيز تنفيد احلكم ابحلظر من ممارسة توظيف أي منصب سياسي.

)18

سبق أن قحرر عليه ابإلقالة من منصب وفق ما ينص عليه يف املادة  144أو املادة  235الفقرة

الثالثة.
مادة  99تكون مدة جملس النواب أربعة سنوات تبدأ من يوم االنتخاابت.
خالل مدة اجمللس ،اجلمع بني األحزاب اليت هلا أعضاء يف اجمللس احلايل ال جيوز.
مادة  100مدة عضوية ألعضاء جملس النواب تبدأ من يوم االنتخاابت.
مادة  101تنتهى مدة عضوية ألعضاء جملس النواب إذا تتوفر الشروط اآلتية:
 )1انتهاء املدة العضوية أو حل الربملان
 )2املوت
 )3استقالة
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 )4إقالة عن املنصب وفقا ملادة  93من هذا الدستور.
 )5مل يتصف ابملواصفات وفقا ملادة  97من هذا الدستور.
 )6يتصف ابحملظورات وفقا ملادة  98من هذا الدستور.
 )7يتصرف ابحملوظرات وفقا ملادة  184أو مادة  185من هذا الدستور.
 )8استقالة من احلزب املعتمد إليه.
 )9انتهاء مدة عضويته من احلزب املعتمد إليه وفق ما أقر عليه مبا ال يقل عن ¾ يف اجللسة املشرتكة بني
اللجنة التنفيذية و أعضاء املنتخبني من احلزب ،وذلك عندما ال ينضم إىل أي حزب آخر خالل ثالثني
يوما تبدأ من يوم إصدار القرار.
)10

انتهاء عضويته من احلزب ،بل يف حالة انتهاء عضويته مبوجب القانون يف حل احلزب املعتمد

إليه ،رغم أنه ال ميكن انضمامه إىل أي حزب آخر خالل ستني يوما ،تبدأ من يوم حل حزبه ،يف تلك
احلالة تعترب عضويته منتهية ،تبدأ من يوم الحق بعد حلول ستني يوما
)11

إقالة عن املنصب ملا تقتضى عليه األسباب وفقا ملادة  144أو  235من الفقرة الثالثة من

هذا الدستور
)12

يزداد غيابه على ¼ من أايم االجتماع املقررة مبا ال يقل  120يوما يف الفصل التشريعي،

وذلك دون إذن من رئيس جملس النواب.
)13

حماكمة هنائية ابلسجن ولو تكون على حيز وقف التنفيذ  ،و يستثىن ذلك من احملكوم عليه

ابإلمهال و اخلطأ التائه أو تشويه السمعة
مادة  102عندما تنتهى مدة جملس النواب ،على ا مللك أن يصد ر األمر امللكي إبجراء االنتخاابت النيابية
اجلديدة خالل أربع و سمسني يوما تبدأ من يوم انتهاء مدة جملس النواب.
أن جترى االنتخاابت النيابية وفق الفقرة األوىل لتكون اليوم االنتخايب لدى مجيع أحناء البالد وفقما أعلنته جلنة
االنتخاابت يف اجلريدة الرمسية.
مادة  103يتمتع امللك سلطته يف حل الربملان ليتم انتخاب جملس النواب اجلديد كانتخاابت عامة.
يتم حل الربملان مبوجب األمر امللكي ،و جيوز إبرامه مرة واحدة يف احلدث لذاته.
11

خالل سمسة أايم من تنفيذ األمر امللكي وفق الفقرة األوىل  ،على جلنة االنتخاابت أن تعلن موعد االنتخاابت
العامة يف اجلريدة الرمسية  ،و ذلك أ ال يقل سمس و أربعني يوما كما أ ال يتجاوز ستني يوما  ،يبدأ من يوم تنفيذ
األمر امللكي ،و أن حيدد يوم االنتخاابت موعدا عاما جلميع أحناء البالد.
مادة  104إذا اضطر األمر مما أدى إىل عدم إجراء االنتخاابت املقررة وفقما أعلنته جلنة االخناابت طبقا ملادة
 102أو مادة  ، 103على جلنة االنتخاابت إبمكاهنا أن حتدد يوم االنتخاابت جمددا ،لكن أن جتريها خالل
ثالثني يوما يبدأ من يوم انتهاء تلك األزمة  ،و لصالحية املدة املعدودة وفق مادة  )2( 95و مادة  )2( 97أن
يعدها حىت يوم االنتخاابت املقررة وفقا ملادة  102أو ملادة  103حسبما تقتضى احلال.
مادة  105إ ذا شغر مقعد جملس النواب لسبب ما دون انتهاء عضويته لتمام املدة ،أو حل الربملان ،أن جترى
االجراءت كاآلتية:
( )1إن كان عضو جملس النواب من الد وائر االنتخابية ،أن يشرع األمر امللكي إبعادة االنتخاابت ليحل
حمل الشاغر ،و يستثىن من ذلك إذا كانت مدة جملس النواب املتبقية أقل من  180يوما  ،و ذلك أن
يطبق ما ينص عليه وفقا ملادة  102مع إجراء التعديل الالزم .
( )2إن كان عضو جملس النواب من قائمة أمساء األحزاب السياسية ،على رئيس جملس النواب أن يعلن اسم
من يليه من قائمة األمساء يف احلزب نفسه حىت حيل حمله ،و يتم اإلعالن يف اجلريدة الرمسية خالل سبعة
أايم يبدأ من اليوم الذي شغر مقعده ،و إن مل توجد أمساء تليه يف تلك القائمة ،أن يتألف أعضاء اجمللس
النيايب من قائمة األمساء املتواجدين.
تبقى عضوية النائب اجلديد يف إشغال احملل الشاغر وفق (  ) 1تبدأ من يوم إعادة االنتخاب
النيايب ،أما عضوية النائب اجلديد يف إشغال احملل الشاغر وفق (  ) 2تبدأ من يوم الحق منذ إعالن ا مسه يف
اجلريدة الرمسية ،و تساوى عضوية النائب اجلديد مبا تبقى من عضوية األعضاء احلاليني من جملس النواب.
حساب األصوات احلاصلة من األحزاب السياسية إلشغال مقعد جملس النواب من قائمة أمساء
األحزاب السياسية ،عندما جترى إعادة االنتخاب إلشغال احملل الشاغر وذلك أن يطبق مادة  94من
هذا الدستور.
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مادة  106بعد ضلوع جملس الوزراء يف إدارة شؤون البالد  ،على امللك أن يعني زعيما للمعارضة يف جملس
النواب ،سواء كان من زعيم األحزاب السياسية اليت حيظى حزبه أبكثرية املقاعد الربملانية أو أي عضو خال من
احلقائب الوزارية أو رئيس جملس النواب أو انئب له.
إذا تساوى العدد بني األحزاب السياسية وفق الفقرة األوىل ،على أن تطبق تلك األحزاب السياسية ابلقرعة.
على رئيس جملس النواب أن ينفذ األمر امللكي بشأن تعيني زعيم املعارضة يف جملس النواب.
انتهاء زعيم ا ملعارضة واليته عندما مل تتوفر الشروط وفقا للفقرة األوىل  ،أو توفرت ابحملظورا ت وفقا
لألحكام من مادة  )2( )1( 118أو ( )4يف هذا الدستور ،و يف تلك احلالة على امللك أن يعني زعيما جديدا
إلشغال احملل.
الفصل الثالث
جملس الشيوخ
------------------مادة  107يتألف جملس الشيوخ من  200عضوا ،و يتم ترشيحه عن طريق التزكية النوعية بني اخلرباء و احملرتفني
يف اجملاالت املتنوعة جتربة و صفة و مصلحة ،رغم أن يتسع كل من له حق الرتشيح النتماءهم إىل الفرقة احملتملة.
كل اإلجراءات من التصنيف و تقسيم العدد و املواصفات النوعية لألفراد و التسجيل و القبول و اللوائح
والتدابري يف التزكية النوعية و احلصول على الرتشيح و عدد أعضاء املتواجدين و تصنيف العدد االحتياطي و
إشغال احملل ملن يلي الشاغر يف القائمة وغريها من التدابري اليت تقتضى احلال ،على أن يطبق كلها وفقا أل حكام
القانون بتشكيل جملس الشيوخ ،و االعتماد إىل رعاية املصلحة يف التزكية و حتقيق العدالة و الشفافية ،وذلك من
خالل عدم ترشيح املرشحني من صنف واحد ،و إاتحة هلم جمال االشرتاك يف مجيع مراحل التزكية والتصنيف .
التنفيذ وفقما تنص عليه الفقرة الثانية ،أن يكون إ جراءها تدرجييا ،ييدأ من مستوى الدائرة و احملافظة و
البالد حىت يصبح جملس الشيوخ انئبا للشعب على املستوى الوطين.
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إذا مل يكتمل عدد أعضاء جملس الشيوخ وفق الفقرة األوىل ،ملا تقتضى عليه األسباب سواء كان الشاغر
أوغريه دون متام مدة جملس الشيوخ وفقا ألحكام الدستور  ،كما ال يوجد من يليه إلشغال احملل ،و ذلك أن
يتألف جملس الشيوخ من العدد الكلي املتواجدين ،و إ ذ ا كان األعضاء مل يبلغ عددهم النصف من أصل العدد
الكلي و التزال مدة اجمللس املتبقية أكثر من سنة ،أن جيرى الرتشيح إلشغال حمل الشاغر خالل ستني يوما ،يبدأ
من اليوم الذي ال يكتمل نصف العدد من األعضاء املتواجدين ،و يف تلك احلالة ،تعترب عضوية أعضاء اجلدد عن
الفرتة املتبقية من والية جملس الشيوخ احلايل.
أن يشرع األمر امللكي لتشكيل جملس الشيوخ  ،و يف خالل سمسة أايم يبدأ من يوم تنفيذ األمر امللكي،
على جلنة االنتخاابت أن حتدد الفرتة الجراء التزكية ،حىت ال يتجاوز ثالثني يوما يبدأ من يوم تنفيذ األمر امللكي،
و أن يتم اإل عالن يف اجلريدة الرمسية ،كما أن يطبق األ حكام املنصوص عليه من مادة  104مع إ جراء تعديل
الالزم.
مادة  108أن يتوفر عضو جملس الشيوخ ابملواصفات اآلتية-:
(أ) يتوفر ابملواصفات اآلتية-:
( )1أن يكون اتيلندي اجلنسية ابلوالدة.
( )2أال يقل عمره  40عاما من يوم طلب الرتشيح.
( )3متأهل ابلعلم و الكفاءة أو يعمل عمال حمرتفا قابال لصنف الرتشح مبا ال يقل عن عشر سنة أو
من يتوفر ابلشروط وفقا للشروط والتدابري املنصو ص عليه يف قانون تشكيل أعضاء جملس
الشيوخ.
( )4مولود حملي و مسجل امسه و يعمل فيه أو له عالقة حملية لطلب الرتشح وفقا للتدابري واللوائح
املنصوص عليه يف قانون تشكيل جملس الشيوخ.
ب .احملظورات
(  )1شخص حمظور من طلب الرتشح وفقا أل حكام املادة )9 ( )8 ( )7 ( )6 ( ) 5 ( )4 ( )3 ( )2 ( )1 ( 98
( )17( )16( )15( )11( )10أو ( )18من هذا الدستور
( )2أن يكون موظفا حكوميا
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(  ) 3من كان أو يكون عضوا جمللس النوا ب ،ويستثىن ذلك ،إذا كانت عضويته منتهية مبا ال يقل عن سمس
سنوات ،وذلك يعترب إىل يوم طلب الرتشح.
( )4أن يكون عضوا لألحزاب السياسية
( ) 5من كان له منصب أو يتوىل منصبا سياسيا يف األحزاب السياسية ،ويستىن ذلك ،إذا كانت واليته منتهية مبا
ال يقل عن سمس سنوات ،وذلك يعترب إىل يوم طلب الرتشح.
( )6من كان أو يكون وزيرا ،و يستثىن ذلك  ،إذا كانت واليته منتهية مبا ال يقل عن سمس سنوات ،وذلك يعترب
إىل يوم طلب الرتشح.
(  ) 7من كان أو يكون عضوا للمجالس البلدية أو اللجنة التنفيذية ،و يستثىن ذلك  ،إذا كانت عضويته منتهية
مبا ال يقل عن سمس سنوات ،وذلك يعترب إىل يوم طلب الرتشح.
(  ) 8أن تكون عالقته يف منزلة األب و األم والزوج /الزوجة و االبن ألحد أ عضاء جملس النواب ،أو جملس
الشيوخ ،أو موظف سياسي  ،أو عضو اجملالس البلدية أو اللجنة التنفيذية هلا ،أو املرشح ألعضاء جملس الشيوخ
يف الفرتة نفسها أو من يتوىل منصبا يف احملكمة الدستورية أو يف اهليئة املستقلة.
( )9من سبقت عضويته يف جملس الشيوخ وفقا هلذا الدستور.
مادة  109مدة جملس الشيوخ سمس سنوات ،تبدأ من يوم إعالن نتائج الرتشيح.
مدة عضوية جملس الشيوخ تبدأ من يوم إعالن نتائج الرتشيح من قبل جلنة االنتخاابت.
إ ذا انتهت مدة جملس الشيوخ ،أن يتوىل األ عضاء القدماء مهامهم لفرتة ما ،حىت يدور أعضاء اجمللس اجلديد
مهامهم.
مادة  110ا ذا ا نتهت مدة جملس الشيوخ ،أن جيرى ترشيح أعضاء اجلدد إلشغال جملس الشيوخ وفقا للفقرة
اخلامسة من مادة . 107
مادة  111انتهت مدة عضوية ألعضاء جملس الشيوخ إذا توفرت الشروط اآلتية-:
( )1إمتام املدة القانونية.
( )2املوت.
( )3االستقالة.
( )4من مل يتوفر الشروط أو اتصف ابحملظورات وفقا ملادة 108
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( )5يزداد غيابه عن االجتماع ملدة أكثر من ربع العدد يف دور االنعقاد الذي تكون فرتته
 120يوما ،دون إذن من رئيس اجمللس .
( )6حمكوم هنائي ابلسجن ،ولو على حيز وقف التنفيذ ،و يستثىن ذلك من حيز وقف التنفيذ
ابإلمهال أو اخلطأ التائه أو تشويه السمعة.
( )7ارتكاب فعال خمالفا ملادة  113أو حمظورا ملادة  184أو  185من هذا الدستور.
( )8انتهت واليته لسبب ما وفقا ملادة  144أو للفقرة الثالثة من مادة .235
مادة  112من سبقت واليته يف جملس الشيوخ و انتهت عضويته للفرتة اليت ال جتاوزت سنتني من واليته ،أال
يوىل املناصب الوزارية أو إشغال الوظيفة السياسية ،بل جيوز له أن يوىل عضو اجملالس البلدية أو اهلئية اإلدارية
فيها.
مادة  113أال يكون العضو متعصبا أو منصاعا لألحزاب السياسية.
الفصل الرابع
أحكام مشرتكة للمجلسني
------------------مادة  114أن يكون عضو جملس النواب وجملس الشيوخ عضوا نيا بيا للشعب التايلند ي  ،رغم أنه ال يتصف
إبذعان أو انصياع ألي توكيل قضائي ،و أن ميارس سلطته ابألمانة و الصدق وعدم تضارب املصاحل ،وذلك من
أجل حتقيق املصاحل الوطنية و السعادة للشعب كلهم أمجع.
مادة  115قبل أن يباشر العمل ،على كل عضو جملس النواب و جملس الشيوخ أن يؤدى أداء اليمني الدستوري
أمام اجمللس لذاته و أن يتلفظ نص اليمني كاآلَت-:
" أان(.........اسم مؤدى اليمني) ......................أقسم أبنين سوف أنفذ مهامي ابألمانة و الصدق من
أجل الوطن مصلحة و دولة و شعبا مع احلفاظ و التنفيذ مبوجب الدستور التايلندي أبكمله" .
مادة  116يكون جمللس النواب و جملس الشيوخ رئيس ،و انئب األول أو الثاين ،و يتم تعيني امللك كال من بني
األعضاء املنتخبني وفقا للقرار املربم من كل اجمللس.
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خالل أن يتويل الرائسة لكل من جملس النواب و جملس الشيوخ أو نيابة هلما ،أال جيمع يف نفس الوقت
منصبا آخر سواء كان عضو اللجنة اإلدارية أو أية وظيفة يف األحزاب السياسية.
مادة  117تكون مدة رائسة و نيابة جمللس النواب صالحية حىت انتهاء مدة جملس النواب أو حل اجمللس النيايب.
و أن تكون مدة رائسة و نيابة جمللس الشيوخ صالحية حىت انتهاء مدة جملس الشيوخ ،و يستثىن ذلك من خالل
الفرتة الزمنية وفق الفقرة الثالثة من مادة  ،109على رئيس جملس الشيوخ وانئب له إشغال احملل يف تلك الفرتة.
مادة  118انتهاء مدة رائسة جمللس النواب و جمللس الشيوخ و مدة نيابة هلما قبل أوان إمتام مدة واليتهم وفقا
ملادة  117إذا توفرت الشروط اآلتية-:
( )1انتهاء مدة عضوية من اجمللس املعتمد إليه نفسه.
( )2استقالة.
( )3توىل منصب رئيس الوزراء و الوزراء أو وظيفة سياسية أخرى.
( )4حمكوم عليه ابلسجن  ،و لو مل تكن احملاكمة النهائية أوتكون على حيز وقف التنفيذ ،و يستثىن من
ذلك ،إذا كانت تلك القضية مل تكن هنائية أو على حيز التنفيذ لكل التهم ابإلمهال و اخلطأ التائه أو
تشويه السمعة.
مادة  119أن يتمتع رئيس جملس النوا ب وجملس الشيوخ مهامه و سلطته ألداء شؤون اجمللس وفق الالئحة
الداخلية ،و انئب رئيس الربملان له مهام وفق ما كلفه رئيس الربملان و له صالحية إلشغال حمل الرئيس عند غيابه
أو عجزه عن العمل .
أن يكون رئيس جملس النواب و جملس الشيوخ و من يشغل احملل متصفا ابحليادة يف اإلدارة و التنفيذ.
إذا غاب رئيس جملس النواب أو رئيس جملس الشيوخ أو انئبه من كل اجمللسني عن اجللسات الربملانية،
على األعضاء أن يرشح واحدا بينهم لذاك اجمللس حىت يتم إشغال حمل الرائسة ،و يرتأس فقط يف تلك اجللسة.
 1 2 0ا جتماع جملس النوا ب وجملس الشيوخ  ،أ ن حيضر ا ألعضاء لكل منهما مبا ال يقل عن نصف العدد
املتواجدين وذلك يعترب نصااب لالجتماع  ،و يستثىن ذلك يف حالة النظر على نقاش االستجواب ،و جيوز على أن
حيدد نصاب األعضاء وفق الالئحة الداخلية املربمة لكل من جملس النواب و جملس الشيوخ.
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يتم اإلقرار على مشورة أبغلبية األصوات نسبيا ،إال أذا ما تنص عليه أحكام من هذا الدستور.
كل عضو له صوت واحد يف التصويت ،إذا تساوت األصوات ،أن يصوت الرئيس الذي يرتأس تلك
اجللسة ،فيعترب أنه صوت هنائي.
أن تكشف مضبطة اجللسات و تصويت األعضاء كلهم لإلحاطة هبا ،و يستثىن ذلك يف اجللسة املغلقة
أو التصويت السري.
التصويت على الرتشيح أو املوافقة على تولية أحد يف منصب ما ،على أن ينفذ ذلك بشكل سري ،إال
إذا ما تنص عليه أحكام من هذا الدستور.
مادة  121خالل سمسة عشر يوما تبدأ من يوم إعالن نتائج االنتخاب النيايب جمللس النواب ،أن تكون دعوة
مجيع املنتخبني للحضور يف أوىل اجللسة الربملانية.
يف السنة هلا دوران النعقاد اجللسات الربملانية العادية ،لكل دور مدهتا  120يوما ،و لكن جيوز للملك
أن ميدد دوره.
جيوز إغالق الدورة العادية السنوية قبل إمتام  120يوما ،إذا متت املوافقة عليه من الربملان.
أل وىل اجللسة الربملانية وفقا لفقرة أوىل ،يعترب أهنا بداية دور انعقادها األول ،و أما دور انعقادها الثاين
يبدأ حسبما قرره جملس النواب ،يف حالة دور انعقادها األوىل وفقا لفقرة أوىل ميتد إىل هناية التقومي السنوي ،و ال
فسحة اجملال لدور انعقادها الثاين ،وذلك جيوز لعدم انعقادها الثاين يف تلك السنة.
مادة  122يتمتع امللك دعوة لعقد االجتماع الربملاين وله سلطة افتتاح اجللسة الربملانية و إغالقها.
و أن حيضر امللك نفسه يف مراسم افتتاح دور انعقاد أل وىل اجللسة الربملانية العامة .أو يكلف غريه من
األسرة املالكة الذي بلغ من عمره أو أحدا غريه إلشغال املراسم امللكي.
إ ذا اضطر األمر ،لذلك من أجل مصلحة البالد ،على امللك أن يدعو لعقد االجتماع الربملاين وذلك
تعترب اجللسة االستئنائية.
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طبقا ألحكام املادة  123و املادة  ، 126املنصوص عليهما من دعوة لعقد االجتماع و متديد دور
انعقاده و افتتاحه و إغالقه ،أن يكون تطبيقها وفقا لألمر امللكي.
مادة  123مجيع األعضاء من جملس النواب وجملس الشيوخ معا أو أعضاء جملس النواب ،أن يكون عددهم ال
يقل عن الثلثي من العدد الكلي املتواجد يف اجمللسني معا ،هلم ممارسة حق إخطار رئيس الربملان مطالبتهم إىل
امللك إلصدار األمر امللكي يف دعوة لعقد اجللسة االستثنائية.
إخطار رئيس الربملان امللك و أن يتم رئيس الربملان توقيعه تنفيذا لألمر امللكي.
مادة  124اجللسات الربملانية يف جملس النواب و جملس الشيوخ أو اجللسة املشرتكة بينهما ،كلها امتياز حتمي
ألي عضو الذي ينطق أثناء االجتماع من تصريح احلقائق و اقرتاح اآلراء و التصويت ،وذلك ال جيوز ألحد رفع
الدعوى إىل ذلك العضو أبي حال من األحوال.
االمتياز وفق الفقرة األوىل ،ال تكون حمصونة قانونية لعضو الذي ينطق أثناء اجللسات الربملانية و اليت مت
بثها خارج الربملان عن طريق اإل ذاعة الريديوية أوالتلفزيونية أو غريها ،رغم أن يبدى تعبريه يف جمال جنائي أو
اعتداء احلقوق املدنية ضد اآلخرين دون الوزراء أو أعضاء املعنيني للمجلس.
يف احلالة وفق الفقرة الثانية ،لو كان تعبريه مما يسبب ال عتداء اآلخرين دون الوزراء أ و أعضاء اجمللس
ذاته ،على رئيس اجمللس نفسه أن ينشر إعال ان ت حسبما يطالبه املعتد ى عليه وفقا لللوائح الداخلية من كل
اجمللس ،و وذلك أال يعارض حقوق األفراد يف شأنه لرفع الدعاوى القضائية إىل احملكمة.
ا إلمتيا زا ت اليت تنص عليه هذه املادة ،أن تكون حمصونة قانونية إ ىل كل من يباشر الطبع و خمرج
إعالانت ذات الصلة مبضبطة اجللسات وذلك وفقا لللوائح الداخلية جمللس النواب وجملس الشيوخ أو اللوائح
الربملانية حسب ما تقتضى احلالة ،كما أن تكون حمصونة ٍ
لكل ممن أذن له الرئيس الذي يرتأس يف االجتماع حول
تصرحياته واقرتاحاته فضال عن منفذ و خمرج اإلذاعة الريديوية والتلفزيونية أو غريها مع إجراء تعديل الالزم.
مادة  125خالل دور انعقاد اجللسة الربملانية ،ال جيوز االقبض و االعتقا ل و ا حلبس أو توصية ا الستجواب و
التحقيق على األعضاء سواء كانوا من جملس النواب و جملس الشيوخ بتهمة جنائية ،ويستثىن من ذلك إذا ميضى
إبذن من اجمللس الذي يعتمد إليه العضو ،أو مت القبض عليه أثناء ارتكابه اجلرمية.
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إذا مت القض على عضو جملس النواب أو جملس الشيوخ أثناء ارتكابه اجلرمية ،و أن يكون إخطار رئيس
اجمللس الذي يعتمد إليه هذا العضو على الفور ،وذلك من أجل مصلحة اجللسة الربملانية ،جيوز لرئيس اجمللس
لذاته أن يصدر أمر اإلفراج عنه حلضور اجللسة.
إذا كان عضو جملس النواب أ و جملس الشيوخ معتقال أثناء إجراء نظر التحقيق ،وذلك قبل بداية دور
ا نعقاد اجللسة الربملانية ،إذا حان دور انعقاد اجللسة الربملانية ،على رجال التحقيق أو احملكمة أن يصدر أمر
اإلفراج عنه مباشرة حسبما تقتضى احلالة ،وذلك إذا طلب من رئيس اجمللس الذي يعتمد إليه ذلك العضو  ،و
على احملكمة أن تنفذ األمر ابلضمان أو الضمان مع القيمة أم بدون القيمة.
جيوز رفع الدعوى على عضو جملس النواب أو جملس الشيوخ املتهم بتهمة جنائية ،سواء كان الدعوى يف
دور انعقاد اجللسة الربملانية أو خارجه ،و جيوز للمحكمة أن تنظر فيه ،و ذلك أال تعرقل حضوره يف
اجللسة الربملانية.
مادة  126أثناء عدم وجود أعضاء جملس النواب ،سواء كان إلمتام مدة جملس النواب ،أو حله أو لسبب آخر،
وذلك ال جيوز عقد اجتماع جملس الشيوخ ،و يستثىن من ذلك إذا:
( )1أن ينفذ الربملان وفقا ملادة  17و  19و  20و  21أو مادة 177
( )2أن يعقد اجتماع جملس الشيوخ إلقرار املوافقة على تولية املنصب وفق األ حكام املنصوص عليه من هذا
الدستور.
إذا صدفت احلالة وفق ما تنص عليه الفقرة األوىل ،على جملس الشيوخ أن جيرى االجتماع ،و ذلك أن
يكون إخطار رئيس جملس الشيوخ امللك إلصدار األمر امللكي يف دعوة لعقد اجللسة االستثنائية .وعلى رئيس
جملس الشيوخ أن يوقع عليه تنفيذا لألمر امللكي.
يف احلالة وفقما ينص عليه (  )1على جملس الشيوخ أن ميارس مهام الربملان  ،وذلك عقب املوافقة وفق
املادة  177وعددهم ال يقل عن ثلثي العدد الكلي املتواجد من أعضاء جملس الشيوخ.
مادة  127أن تكون جلسة جملس النواب و جملس الشيوخ و جلسة مشرتكة بينهما معلنة حسبما تقرره اللوائح
الداخلية التابعة لكل اجمللس ،و لكن إذا كان جملس الوزراء أو األعضاء لكل اجمللس أو مجع األعضاء كل اجمللسني
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معا ،و ذلك أن يكون عدد األعضاء اليقل عن الربع لكل اجمللس أو العدد الكلي املتواجد من اجمللسني معا أن
يطالب األمر أبن جيرى االجتماع السري ،فذلك أن جيرى ابالجتماع السري.
مادة  128جملسي النواب وجملس الشيوخ له مهام يف صياغة اللوائح الداخلية املعنية برتشيح األعضاء للرائسة و
توظيف مهام لرئيس الربملان أو انئب له ،أو األمور اليت تتعلق ابللجان املختصة سواء كانت مهاماهتا و سلطتها و
النصا ب القانوين و كيفية إشغال ا جللسا ت ،مبا يف ذلك النظر لتشريع كال من صياغة القوانني الدستورية و
القوانني األ خرى ،و االقرتاح و املشورة و املناقشة و اإلقرار و مضبطة اجللسات و تسجيل التصويت و إعالن
نتيجة اإلقرار و االستجواب و املناقشة العامة ،و رعاية األمن و النظام الربملاين ،وغريها من صياغة اللوائح ذات
الصلة ابملباد األخالقية ألعضاء اجمللس و اللجان املختصة و اإلجراءات األخرى ،و ذلك تطبيقا ألحكام هذا
الدستور.
بناء على اللوائح اليت تنص عليها وفقا للفقرة ا ألوىل  ،واليت تضمن حول تشكيل اللجنة ا الستثنائية
لصياغة القانون الذي فيه املالحظة من رئيس جملس النواب أبنه يتضمن مبا تنص عليها األحكام امللتزمة ابألطفال
و الناشئني و النسوة و املسنني و املعوقني أو ذوى االحتجاجات ،وذلك أن تتألف اللجنة االستثنائية مباشرة من
األشخاص ذات الصلة أو مندوبني من املنظمات األهلية ،وعددهم ال يقل عن الثلث من العدد الكلي  ،أما يف
صياغة القانون الذي ميارس الناخبون حقوقهم يف عرضه و اقرتاحه  ،وذلك أن أن تتألف اللجنة االستثنائية من
عدد الناخبني املعنيني ال يقل عن الثلث من العدد الكلي.
مادة  1 2 9جملس النوا ب وجملس ا الشيوخ له مهام يف ترشيح األعضاء و تشكيلهم اللجنة الدائمة من كل
اجمللس ،و يتمتع كل اجمللسني سلطته لتويل األعضاء املنتخبني أو غريهم يف اللجنة االستثنائية ،أو اللجنة املشرتكة
وفق املادة  137إلدارة األمور أو التحرايت و التحقيقات أو دراسة قضية ما مع ابالغ الربملان حسبما قرر عليه
الربملان من استغراق الوقت.
أي إجراء و التحرايت و التحقيقات و الدراسة وفقا لفقرة أوىل ،أن تكون على مهام إداري للربملان ،و
ما ينص عليه من املهامات و االختصاصات امللزمة ابللجنة و إجراءاهتا ،حيث أال تكرر األمور بعضها البعض ،و
إذا كان اإلجراء و التحرايت و التحقيقات و الدرارسة يف قضية مرتبطة من كل اللجنة ،على رئيس الربملان أن
يكلف كافة اللجان للمشاركة و التنسيق تلك األمور.
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يف انحية التحرايت و التحقيقات  ،أال يفوض اللجان أو يكلف أي شخص أو أفراد إلشغال احملل.
للجنة املختصة وفق الفقرة األوىل  ،هلا سلطة قانونية يف استدعاء األوراق من أ ي شخص أو تصريح
اإليضاحات أو االقرتاح كلما يقوم به من اإلجراء التحرايت و التحقيقات و الدراسة أمام اللجنة ،وذلك أال تطبق
على القضاة أو رجال القانون ملمارستهم السلطة القضائية يف احملاكمة و اإلدارة التنظيمية من كل احملكمة ،و أال
تطبق على من توىل منصبا يف اهليئة املستقلة اليت تباشر مهامها من كل اهليئة ،و ذلك وفقا ألحكام يف هذا
الدستور أو القانون الدستور حسبما يقتضى احلال.
للوزراء مسؤولون يف األمور اليت جترى هبا اللجنة من التحرايت و التحقيقات و الدراسة ،و هلم صالحية
يف السلطة الوزارية ،وذلك أن يكلف هؤالء املوظفني املتسبني له أو العاملني يف تلك الوزارة ،أن يقدم األوراق و
اإليضاحات أو االقرتاحات وفقما تطالبه اللجنة املختصة.
على جملس النوا ب و جملس الشيوخ إبال غ كلما تقوم به اللجنة حسبما يقتضى ا حلا ل ،من مضبطة
اجللسات و تقرير األعمال و التحرايت و التحقيقات أو تقرير الدراسة لإلحاطة هبا ،إال إذا يتم القرار من جملس
النواب و جملس الشيوخ على عدم كشفها حسبما يقتضى احلال.
االمتيازات اليت تنص عليها مادة  ،124حمصونة على من يباشر و ينفذ األمر وفقا هلذه املادة.
اللجنة الدائمة املتألفة من أعضاء جملس النوا ب  ،وذلك أن مياثل أو يقارب عددهم حبصة املقاعد
ألعضاء املنتخبني من كل األحزاب السياسية.
من خالل عدم الالئحة الداخلية جمللس النواب وفقا ملادة  ، 128على رئيس جملس النواب أن يباشر
حتديد نسبة العدد وفق الفقرة الثامنة
مادة  130أن تتوفر القوانني الدستورية كاآلتية-:
( )1قانون االنتخاابت العامة جمللس النواب
( )2قانون تشكيل جملس الشيوخ
( )3قانون جلنة االنتخاابت
( )4قانون األحزاب السياسية
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( )5قانون املدقق العام
( )6قانون مكافحة الفساد
( )7قانون مدقق امليزانية
( )8قانون أصول احملكمة الدستورية
( )9قانون أصول احملاكمة اجلنائية اخلاصة للرجال السياسيني
( )10قانون اللجنة العامة حلقوق اإلنسان
مادة  131يتم أن تعرض القوانني الدستورية من -:
( )1جملس الوزراء بعد استشارة احملكمة العليا و احملكمة الدستورية و اهليئة املستقلة ذات الصلة.
( )2جملس النواب مبا ال يقل العشر من العدد الكلي املتواجد.
مادة  132تشريع القوانني الدستورية غري ما تنص عليه األحكام من هذا الدستور ،و ذلك أن جيرى على منط
تشريع القوانني العادية.
( )1إحالة تشريع القانون الدستوري إىل الربملان ،و أن يعقد الربملان اجللسة املشرتكة للنظر فيه ،وأن تتم
املناقشة والنظر خالل  180يوما  ،و يتم اإلقرار عليه لدورة اجللسة الثالثة ،و أن تتم املوافقة أبغلبية
األصوات نسبيا من أصل العدد الكلي املتواجد ،إذا مل يتم النظر يف الفرتة املقررة عليه  ،فيعترب أبنه يتم
ابملوافقة الربملانية وفق املادة .131
( )2خالل  15يوما عقب يوم اإلقرار ابملوافقة عليه ،على إخطار الربملان إىل احملكمة العليا و احملكمة
الدستورية و اهليئة املستقلة ذ ا ت الصلة لتقدمي ا آل راء و املقرتحا ت املتعلقة به ،و إذ ا ال تعلق أبية
توجيهات من احملكمة العليا واحملكمة الدستورية و اهليئة املستقلة ذات الصلة به ،على الربملان أن يتم
إجراءه.
( )3إذ ا تتم ا حملكمة العليا و ا حملكمة الدستورية و اهليئة املستقلة ذ ا ت الصلة إ جراء النظر أب ن القوانني
الدستورية اليت أ مت ا إلقرار ابملوافقة عليه قد توجد ما تنص عليه أ حكامها خمالفة أ و معارضة هلذا
الدستور ،أو تعرقل جتاه التنفيذ القانوين ،و أمتت إحالة املوضوع إىل الربملان  ،على أن يعقد الربملان
اجللسة املشرتكة للنظر فيه خالل  30يوما يبدأ من يوم تسلم تلك املقرتاحات ،وذلك أن يباشر الربملان
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ا إلضافة و التعديل وفقما أشارت إليه ا حملكمة العليا وا حملكمة الدستورية و ا هليئة املستقلة حسب
الظروف املقبولة ،و إذا مت كل االجراءات ،على الربملان أن يتم تنفيذها.
مادة  133أن يسـتأنف مشروع القانون على جملس النواب ،وذلك أن يتم العرض من قبل -:
( )1جملس الوزارء
( )2أعضاء جملس النواب ،وعددهم اليقل عن  20عضوا
( )3الناخبون و عددهم ال يقل عن  10,000انخبا ،إبمكان تدوال أمساءهم العريضة ملشروع القانون
وفق البا ب الثالث يف شأن احلقوق و الواجبا ت للشعب التايلند ي أو البا ب اخلامس يف شأن
واجبات الدولة ،و ذلك وفق ما تنص عليها األحكام العريضة يف مشروع القانون.
يف حالة عرض مشروع القانون وفق ( )2أو ( )3لكونه مسودة القانون اليت تتعلق بشأن مصريف ،و جيوز
عرضه بعد أن تتم املصادقة عليه من رئيس الوزراء.
مادة  134مشروع قانون بشأن مصريف يعىن كلما جيرى ابألمور الآلتية-:
( )1حكالا من التشكيل ،اإللغاء  ،التخفيض ،التعديل ،التغيري و التقسيط أو وضع اللوائح واألحكام بشأن
ضريبة األموال.
( )2الدخل والتنسيق و الضبط أو اإلنفاق للميزانية أو حتويلها.
( )3القروض و و التأمني و تسديد ما قرضه أو ما يلتزم مبمتلكات الدولة.
( )4األوراق النقدية
يف حالة لزوم الشك أبصلية مشروع القانون  ،هل هلا من ضمن جمال املصريف أم ال  ،أن تعقد اجلسلة
املشرتكة بني رئيس جملس النواب و كل من رئيس اللجان الدائمة للنظر فيه.
أن يعقد رئيس جملس النواب اجللسة املشرتكة للنظر وفق ما تنص عليها الفقرة الثانية ،وذلك من خالل
سمسة عشرة أايم ،تبدأ من يوم حدوث احلالة.
قرار اجل لسة املشرتكة وفق الفقرة الثانية ،أن يتم أبغلبية أألصوات نسبيا ،إذا تساوى عدد التصويت يف
ذلك ،فعلى رئيس جملس النواب أن يصوت صوات هنائيا.
مادة  135مشوع القانون الذي يتم عرضه من قبل أعضاء جملس النواب أو من عريضة الناخبني  ،و ال تكون
أحكامه ترتبط بشأن مصريف يف الدورة األوىل  ،بل يف الدورة الثانية بعد أن جيرى جملس النوا ب اإلضافة و
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التعديل ،و سبق رئيس جملس النواب أن ينظر بنفسه أو يدل عليه أعضاء جملس النواب حول ما جيري به من
اإلضافة و التعديل قد يؤدى مضمونه يف أمر املصريف ،وذلك على رئيس جملس النواب أن أيجل النظر وفقا ملادة
 134من أحكام الفقرة الثانية و الثالثة و الرابعة.
يف حالة ترجيح اجللسة املشرتكة وفق الفقرة األوىل على أن مشورع القانون املعدل يقتبس مبشروع القانون
املقتضى بشأن مصريف ،على رئيس جملس النواب إحالة املوضوع إىل رئيس الوزراء للمصادقة عليه ،إذا مل يصادق
عليه رئيس الوزراء ،فعلى جملس النواب أن جيرى التعديل لتفاديه عن وقوعه يف شأن مصريف.
مادة  136إذا مت جملس النواب ابلنظر واإلقرار على مشروع القانون ،علي إحالة جملس النواب املوضوع إىل
جملس الشيوخ ،و يتم النظر فيه خالل ستني يوما  ،و إذا يعىن مشروع القانون مبا يقتضى عليه شأن مصريف ،أن
يكون النظر فيه خالل ثالثني يوما ،ويستثىن من ذلك إذا مت إقرار جملس الشيوخ عليه لتمديد النظر فيه بصفة
خاصة ،و الذي اليتجاوز على ثالثني يوما ضمن األايم يف الفصل التشريعي ،وذلك يبدأ من يوم تسلمه جملس
الشيوخ.
الفرتة اليت تنص عليه وفق الفقرة األوىل ،ال تشمل مدة اليت جتري هبا احملكمة الدستورية وفقا ملادة .139
إ ذا جتاوز جملس الشيوخ على الفرتة احملدد ة وفق الفقرة األوىل ،فيعترب على إبرام جملس الشيوخ ابإلقرار
عليه.
يف حالة إحالة جملس الشيوخ مشروع القانون املصريف إىل جملس الشيوخ ،على إخطار رئيس جملس
النواب إىل جملس الشيوخ فيعترب هنائيا ،و إال أن يعترب أبنه ال عالقة بشأن مصريف.
مادة  137إذا مت جملس الشيوخ النظر ملشروع القوانني ،أن جيرى كاآلتية-:
( )1إذا وافق مع جملس النواب ،أن يتواصل إجراءه وفقا ملادة 81
( )2إذا تعارض مع جملس النواب  ،أن يتوقف النظر من ذلك املشروع و يرده إىل جملس النواب.
( )3إذا أمت اجراء التعديل ،على إخطار املشروع املعدل إىل جملس النوا ب ،إذا وافق جملس النوا ب تلك
املعدالت ،أن جيرى به وفق ما تنص عليه مادة  ، 81و إال أن يشكل كل من جملس النواب وجملس
الشيوخ األفراد املعنيني سواء كانوا من أعضاء اجمللسني أو اآلخرين دون األعضاء  ،حيث أن يساوى
عددهم نسبيا وفقما حيدده جملس النوا ب يف تشكيل اللجنة املشرتكة  ،و على اللجنة املشرتكة إحالة
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التقرير املربم إىل اجمللسني بعد إمتام النظر فيه  ،إذا وافق اجمللسان مبا جتري به اللجنة املشرتكة  ،على أن
جيرى وفقا ملادة  ، 81و إذا تعارض أحد اجمللسني على ذلك سواء بعد إبرام النظر فيه أم ال ،وذلك أن
ميتنع إجراءه قانونيا.
أن يكون النصاب يف اللجنة املشرتكة ال يقل عن نصف العدد الكلي مع إجراء التعديالت الالزمة وفق
املادة 157
إذا ال يرد جملس الشيوخ املشروع املعدل إىل جملس النواب خالل الفرتة احملدد ة وفق املادة  ، 136أن
يعترب أبنه أمت اإلقرار من جملس الشيوخ ،وأن يتواصل إجراءه وفقا للمادة .81
مادة  138أن يشرع جملس النواب صياغة مشروع القانون الذي مت االمتناع عنه وفق املادة  137إلعادة نظرها
جمددا ،بعد أن جتاوز  180يوما ،وذلك يبدأ من -:
( )1يوم الذي قام جملس الشيوخ برد مشروع القانون املتوقف عنه إىل جملس النواب وفق املادة )2( 137
( )2يوم الذي تعارض عليه أحد اجمللسني ،و يتم التوقف عنه وفق املادة )3( 137
يف حالة اليت تكون وفق الفقرة األوىل ،إذا أصر جملس النواب اإلقرار عليه أو بعدما متت اللجنة املشرتكة
املوافقة أبغلبية النصف من العدد الكلي املتواجد جمللس النواب ،وذلك يعترب أنه ابإلقرار الربملاين و أن جيرى
ذلك وفقا ملادة .81
بناء على ما تنص عليه الفقرة الرابعة من مادة  ،143و تكون فرتهتا  180يوما وفق الفقرة األوىل ،مع
خفض احلد الزمين حىت يتبقى من عشر أايم ،إذا كان مشروع القانون املتوقف عليه يقتضى بشأن مصريف.
مادة  139عندما توقف مشروع القانون وفق املادة  ،137ال جيوز جمللس الوزراء أو أعضاء جملس النواب اقرتاح
أي مشروع القوانني اليت تكون مبادئها متماثلة أو متقاربة مع القوانني املتوقفة.
يف حالة ترجيح جملس النواب أ و جملس الشيوخ أبن مشروع القانون الذي يطرح لنظره مازالت مبادئه
متماثلة أو متقا ربة مع مباد مشروع القانون املتوقف عليه ،على إحالة رئيس جملس النوا ب أو رئيس جملس
الشيوخ موضوعه إىل احملكمة الدستورية للنظر فيه ،و إذا متت احملكمة الدستورية النظر أبن يكون مشروع القانون
متقاراب أو متماثال مع مباد مشروع القانون املتوقف عليه ،و ذلك اعتبارا أبنه ساقط ملغى هبذا الشكل.
مادة  140أن ينفذ إنفاق املوازنة وفقا ملا أجازت به األحكام املنصوص عليها من قانون اإلنفاق و قانون كيفية
اإلنفاق وقانون أصول املوازنة أو قانون التحويل أو قانون اخلزانة أو قانون نظام مصريف  ،يستثىن من ذلك إذا
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تقتض احلاجة ابالنفاق على الفور وفق التدابري واللوائح املنصوص عليها و يف تلك احلالة أن تفرض تعويضات
يف قانون حتويالت أو إنفاق املوازنة اإلضافية أو إنفاق املوازنة للعام الالحق.
مادة  141إنفاق املوازنة أن يتم تنفيذه ابلقانون ،و إن مل يشرع قانون املوازنة إلجراء تنفيذه طبقا ملوازنة اجلديدة ،
فعلى تلك احلالة أن ينفذ خالهلا مبوجب قانون املوازنة للسنة السابقة.
على الدولة أن تدور املوازنة كافية ملمارسة شؤون اإلدارة املستقلة سواء كانت للربملان و احملكمة و اهليئة
املستقلة و النيابة العامة  ،و ذلك وفقا للتدابري واللوائح املنصوص عليها من أحكام قانون أصول امليزانية ،يف حالة
اليت تتم النظر أبن املوازنة ال تكتفي على تنفيذ األعمال لدى الربملان و احملكمة و اهليئة املستقلة أو النيابة العامة،
و ذلك أن تباشر تلك األجهزة لطلب االقرتاح إىل اللجنة املختصة إلجراء التنفيذ.
مادة  142إجراء على صياغة مشروع املوازنة أن تعرض كال من مصادر الدخل و تقديره و إجنازاته و عائدات
اإلنفاق و مطابقته طبقا لإلسرتاتيجية الوطنية و املشاريع التنمية ،وذلك وفقا لللوائح املنصوص عليه من أحكام
قانون األنظمة املالية للدولة.
مادة  143مشروع قانون املوازنة السنوية و مشروع قانون املوازنة اإلضافية و مشروع قانون حتويل املوازنة ،أن يتم
جملس النواب النظر كال منها خالل مائة و سمسة أايم ،يبدأ من يوم تسلم جملس النواب مشروع القانون.
إذا مل يتم جملس النواب النظر حول مشروع القانون يف الفرتة احملددة وفقا للفقرة األوىل ،فيعترب على إقرار جملس
النواب ذلك املشروع ،و إحالته إىل جملس الشيوخ للنظر فيه.
يف حالة نظر جملس الشيوخ ،أن يتم اإلقرار ابملوافقة أو عدم املوافقة عليه خالل عشرين يوما ،يبدأ من
يوم تسلم جملس الشيوخ ذلك املشروع ،و أال يعدل أو يضاف فيه أاي كان ،إذا جتاوز تلك املدة ،فيعترب على إقرار
جملس الشيوخ ابملوافقة عليه ،يف تلك احلالة و ما أقر عليه جملس الشيوخ أن جيريه وفقا ملادة .81
إذا مل يقر جملس الشيوخ ابملوافقة عليه ،أن يتخذ مبوجب ما تنص عليه مادة  138مع إجراء التعديل
اللالزم ،مبا يف ذلك أن يباشر جملس النواب النظر فيه جمددا.
الفرتة يف الفقرة األوىل و الثالثة ،أال حتاسب ملا جرى فيه من نظر احملكمة الدستورية وفقا للفقرة الثالثة
من املادة .144
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مادة  144يف نظر مشروع قانون املوا زنة السنوية و مشروع قانون املوازنة اإلضافية و مشروع قانون حتويل
املوازنة ،أال يقرتح أعضاء جملس النواب أية شروحات أو تكلفة اإلنفاق يف البياانت ،و لكن ميكن اقرتاح التعديل
يف جمال خفض أو تقليص اإلنفاق دون ما يلتزم به اإلنفاق امللتزم كاآلتية-:
 .1تسديد القروض.
 .2عائدات من القروض.
 .3حتديد اإلنفاق مبوجب القانون.
خالل نظر مشروع القانون من جملس النواب و جملس الشيوخ أو اللجان املختصة ،و كل اإلجراءات من
العرض و االقرتاح أو ما يتعامل به أولئك األعضاء ،مما أدى إىل ضلوع أعضاء جملس النواب وجملس
الشيوخ أو اللجان املختصة يف شؤون اإلنفاق املباشرة أو غري املباشرة ،وذلك ال جيوز.
يف حالة تواجد عدد أعضاء جملس النواب أو جملس الشيوخ ال يقل عن العشر من أصل العدد
الكلي املتواجد ،حيث أهنم يروا أبن هناك ارتكاب خمالف ملا تنص عليه أحكام من الفقرة الثانية ،على
إحالة املوضوع إىل احملكمة الدستورية للنظر فيه ،و أن تتم احملكمة الدستورية النظر فيه خالل سمس عشرة
أايم ،يبدأ من يوم تسلمته احملكمة الدستورية ،و يف حالة نظر احملكمة الدستورية على وقوع أمر خمالف
وفقا للفقرة الثانية ،على كل إجراء من العرض و االقرتاح و كل ما جيري به ،فيعترب أنه ساقط ملغى ،إذا
كان املخالف من أعضاء جملس النواب أ و جملس الشيوخ ،على أن تنتهى عضويته ،وذلك يبدأ من يوم
املقاضاة عليه احملكمة الدستورية  ،مع إسقاط منه حق الرتشيح ،و عندما ابشر جملس الوزراء نفسه أو
وا فق به أو ضلوعه ،لكن كونه متجاهال عن اإلمتناع عنه  ،وذلك أن تتم إقالة املناصب الوزارية عنهم،
يبدأ من يوم املقاضاة عليه احملكمة الدستورية ،مع إسقاط حقوقهم الرتشيح لالنتخاابت ،و يستثىن ذلك
ملن كان له اإلدلة الكافية اليت تبني أبنه مل يكن متواجدا يف تلك اجللسة اليت أ متت القرار فيها .و أن
حيمل يمن يباشر األمور املخالفة مسؤوليةا لتسديد التعويض مع العائدات.
أي موظف حكومي له مهام يف تنفيذ املشروع أو تنسيق امليزانية ،رغم أنه يعرف ما خيالف به
وفقا للفقرة األوىل أو الثانية من هذه املادة ،و إذا مت تسجيل الدفع عن نفسه  ،أو إحالة املوضوع إىل
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،فيعترب أبنه بر من حيز تنفيذ العقوبة.
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طلب التعويض وفقا للفقرة الثالثة والرابعة ،أن يتم إجراءه خالل عشرين يوما ،يبدأ من يوم
إنفاق امليزانية.
يف حالة حتصيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد اإلبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه املادة ،على
اهلئية الوطنية ملكافحة الفساد أن حتقق املوضوع فورا ،و عندما ترى أبنه أمر واقعي ،و إحالته إىل احملكمة
الدستورية للنظر فيه وفقا للفقرة الثالثة ،مهما متضى ا ألمور حبال من ا أل حوا ل  ،فإن اهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد واحملكمة الدستورية أو غريها من األفراد ال تكشف هوية املدعى أاي كان.
مادة  145إذا أمت الربملان اإلقرار على مشروع القانون ،على رئيس الوزراء أن يؤجله خالل سمسة أايم ،يبدأ من
يوم تسلم ذلك املشروع من الربملان ،لو ال تكون احلالة اليت جتري هبا وفقا ملادة  ، 148على إحالته إىل امللك
للنظر فيه خالل عشرين يوما ،يبدأ من يوم انتهاء مدة التأجيل.
مادة  146أي مشروع مل يتم امللك اإلقرار عليه و يرده إىل الربملان ،أو جتاوزه تسعني يوما و مل يرده إىل الربملان،
فعلى الربملان أن يشاور األمر من جديد ،إذا أصر الربملان على ما كان فيه ،و أن يتم التصويت ال يقل عن ثلثي
األعضاء من العدد الكلي املتواجد يف اجمللسني ،وذلك على رئيس الوزراء إحالة املشروع إىل امللك للمصادقة
عليه ،و عندما مل يوقع امللك عليه و أن يرده خالل ثالثني يوما ،على رئيس الوزراء أن يتم إعالنه للتنفيذ القانوين
يف اجلريدة الرمسية  ،فيعترب أنه مثلما يوقع عليه امللك.
مادة  147يف حالة انتهاء مدة جملس النوا ب أو حل جملس النوا ب ،كل ما يضا ف فيه أو يعدل عنه من
الدستور ،أو ال يتم الربملان اإلقرار على مشروع الدستور أو أمت الربملان ابملوافقة عليه دون امللك ،أو جتاوز تسعني
يوما و مل يرد امللك ،فيعترب أنه ساقط ملغى.
كل مشروع الدستور سواء كان املعدل أو مل يتم الربملان اإلقرار عليه رغم أنه ملغى وفقا للفقرة األوىل ،إذا
أن يباشر جملس الوزراء املعني بعد االنتخاابت العامة استدعاء الربملان ،و جملس النواب ،أو جملس الشيوخ حسبما
تقتضى احلالة ،و عندما يوافق عليه الربملان لذلك ،على جملس النواب و جملس الشيوخ أن جيرى نظره حسب
احلال ،و أن يكون استدعاء جملس الوزراء خالل ستني يوما ،يبدأ من أول يوم النعقاد اجللسة الربملانية بعد
االنتخاابت العامة.
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مادة  148قبل إحالة رئيس الوزراء مشروع القانون إىل امللك إلمتام التوقيع عليه وفقا ملادة  ،81أن جترى األمور
اآلتية-:
()1

إ ذا كان أعضاء جملس النواب و جملس الشيوخ أو كال اجمللسني معا ،عددهم ال يقل عن العشر من
العدد الكلي املتواجد ،يروا أبن ذاك املشروع الذي ينص عليه ما يعارض الدستور ،أو مل توافق
صياغة املشروع طبقا ألحكام الدستور ،على إحالة املقرتحات إىل رئيس جملس النواب ،رئيس جملس
الشيوخ أو رئيس الربملان حسب مقتضى احلال ،و بعد أن تسلم أي رئيس اجمللس املعروض عليه
تلك املقرتحات ،أن جترى إحالتها إىل احملكمة الدستورية للنظر فيه ،مع إبالغ رئيس الوزارء لإلحاطة
به فورا.

()2

إذا رأى رئيس الوزراء أبن ذلك املشروع املنصوص عليه أحكام اليت ختالف أو تعارض الدستور أو
صياغته مل تطابق وفقا ألحكام الدستور ،على رئيس الوزراء إحالته إىل احملكمة الدستورية للنظر فيه،
مع إبالغ رئيس جملس النواب و رئيس جملس الشيوخ لإلحاطة به فورا.
إذا أقرت احملكمة الدستورية على أن ذلك املشروع يوجد ما ينص عليه نص خمالف أو معارض
للدستور أو صياغته مل تطابق وفقا ألحكام الدستور ،و يتم االعبتار ملا ينص عليه أمر هام
للغاية ،فيعترب أبن النص املعارض أو املخالف ساقط ملغى.
إذا أقرت احملكمة الدستورية على أن ذلك املشروع يوجد ما ينص عليه نص خمالف أو معارض
للدستور أو أن تكون صياغته مل تطابق وفقا ألحكام الدستور ،لكن ال يقتض احلال وفقا للفقرة
الثالثة ،فيعترب أبن النص املعارض ساقط ملغى.و على رئيس الوزراء أن يتواصل إجراءه وفقا ملادة
.81

مادة  149اختاذ ما ينص عليه وفقا ملادة  148مع إجراء التعديل الالزم قبل إعالن يف اجلريدة الرمسية ،يف كل
من صياغة مشروع الالئحة الداخلية الجتماع جملس النواب ،و مشروع الالئحة الداخلية الجتماع جملس الشيوخ،
و مشروع الالئحة الداخلية لال جتماع الربملاين ،ملا أمت إإلقرار عليه من قبل جملس النواب و جملس الشيوخ ،و
الربملان حسب مقتضى احلال.
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مادة  150ألعضاء جملس النوا ب و جملس الشيوخ ممارسة استجوا ب الوزراء يف األمور اليت حيملها الوزارء
مسؤلية  ،سواء كان حرفيا أو شفهيا ،وذلك وفقا للالئحة الداخلية املعتمدة لكل اجمللس ،أو على األقل أن تفرض
اللالئحة الداخلية االستجواب الشفهي دون أن يسبقه اإلبالغ.
ميكن للوزراء أال يرد االستجواب عندما يرى أبن هذا األمر اليستحق بكشفه من أجل حتقيق األمن أو املصلحة
الوطنية.
مادة  151أعضاء جملس النواب ،و عددهم ال يقل عن اخلمس من العدد الكلي املتواجد يف جملس النواب ،أن
يتمتع حق تداوهلم األمساء القرتاح جلسة مناقشة عامة يف سحب الثقة من الوزير شخصيا أو مجاعيا.
إذا مت ااالقرتاح وفقا للفقرة األوىل ،أال حيل الربملان ،و يستثىن من ذلك ،إذا مت سحب االقرتاح أو مل
حيصل عدد األصوات وفقا للفقرة الرابعة.
إذا انتهت جلسة مناقشة عامة ،دون انتهاءها من قرار جملس النواب على إسقاط أجندة النعقاد جلسة
مناقشة عامة ،فيجوز جمللس النواب أن يتم اإلقرار عليه بسحب الثقة أم إثباهتا ،وذلك أال يتزامن اإلقرار يف اليوم
الواحد مع يوم الذي تنتهى جلسة مناقشة عامة.
أن يكون عدد األصوات إلمتام القرار على سحب الثقة مبا ال يقل عن النصف النسيب من العدد الكلي
املتواجد يف جملس النواب.
أي وزير تتم إقالته من املنصب الذي كان فيه ،لكنه يتوىل منصبا آخر بعد يوم تداول أعضاء جملس
النواب أمساءهم وفقا للفقرة األوىل ،أو إقالته من املنصب ال يتجاوز تسعني يوما قبل يوم تداول أعضاء جملس
النواب أمساءهم وفقا للفقرة األوىل ،ولكنه يتويل احلقيبة الوزارية األخرى ،فيعترب نقاشه مازال مستمر.
مادة  152أعضاء جملس النواب ،عددهم ال يقل عن العشر من العدد الكلي املتواجد يف جملس النواب ،أن
يتداول أمساءهم لعقد جلسة مناقشة عامة يف التساؤالت أو استعراض القضية على جملس الوزراء ،و ذلك جيوز
ابإلقرار عليه أو عدمه.
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مادة  153أعضاء جملس الشيوخ ،و عددهم ال يقل عن الثلث من العدد الكلي املتواجد يف جملس الشيوخ ،هلم
حق تداول األمساء لعقد جلسة مناقشة عامة ،مطالبا الستيضاح جملس الوزراء التصرحيات أو إيضاح القضااي
اهلامة ذات الصلة إبدارة البالد دون اإلقرار عليه.
مادة  154أن يقرتح عقد جلسة مناقشة عامة وفقا ملادة  151و مادة  152أو مادة  153حسب مقتضى
احلال ،و ذلك أن يعقدها مرة يف السنة.
عدم اختاذ ما تنص عليه الفقرة األوىل يف جلسة مناقشة عامة وفقا ملادة  151واليت مت القرار إبسقاط
أجندة ذات الصلة ابملناقشة العامة .
مادة  155يف حالة وقوع القضااي املتعلقة اب ألمن و االقتصاد يف البالد ،و أن جتدر املشاورة بني الربملان و جملس
الوزراء ،وابمكان زعيم املعارضة يف جملس النواب إحالة مطالبته إىل رئيس الربملان يف عقد جلسة مناقشة عامة
اجتماعا برملانيا ،يف تلك احلالة على رئيس الربملان أن تعقد جلسة مناقشة عامة خالل سمس عشرة أايم ،يبدأ من
يوم تسلم املشورة ،و أال يقر الربملان على تلك القضية اليت مت تناقشها.
أن يعقد االجتماع وفق الفقرة األوىل سراي ،و على جملس الوزراء أن حيضر يف االجتماع.
الفصل اخلامس
جلسة مشرتكة للربملان
---------------------مادة  156أن يعقد الربملان اجللسات املشرتكة بني اجمللسني يف احلاالت اآلتية-:
 )1موافقة على تعيني القائم ابألعمال امللكية أمام الربملان وفقا ملادة .17
 )2أداء اليمني لقائم ابألعمال امللكية أمام الربملان وفقا ملادة .19
 )3اعرتاف تعديل احلكم القانوين بشأن وراثة العرش عام 2467بـ وفقا ل مادة .20
 )4اعرتاف أو موافقة على تولية العرش وفقا ملادة .21
 )5املوافقة على اختتام دور انعقاد اجللسات وفقا ملادة .121
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 )6افتتاح اجللسة الربملانية وفقا ملادة .122
 )7النظر يف القوانني الدستورية وفقا ملادة .132
 )8املشورة بشأن مشاريع القوانني الدستورية أومشاريع القوانني اجلديدة وفقا ملادة .146
 )9النظر و املوافقة وفقا ملادة . 147
)10

انعقاد جلسة مناقشة عامة وفقا ملادة  155و مادة .165

)11

وضع اللوائح الداخلية للجلسات الربملانية.

)12

بيان السياسة العامة جمللس الوزراء الذي سيتوىل إدارة شؤون البالد وفقا ملادة .162

)13

املوافقة على إعالن احلرب وفقا ملادة .177

)14

االستطالع على التوضيحات و املوافقة على املعاهدات واالتفاقيات.

)15

تعديل الدستور وفقا للتدابري و اللوائح املنصوص عليها يف الدستور.

 )16أمور أخرى وفقا ملا نص عليه الدستور.
مادة  157أن تتخذ اجللسة املشرتكة الالائحة الداخلية وفقما تنص عليه اجللسة الربملانية ،من أثناء عدم أية
الئحة بشأن اجللسة الربملانية ،على اختاذ الالئحة الداخلية وفقما تنص عليه جلسة جملس النوا ب مع إجراء
التعديل الالزم.
يف اجللسة املشرتكة الربملانية ،أن تتخذ أ حكام اجللسة املشرتكة املنصو ص عليها مع إ جـ ـ ـراء
التعديل الالزم ،ويستثىن ذلك من تشكيل اللجان الدائمة ،حيث أن حصة اللجان املتألفة من األعضاء
لكل اجمللس أن يتقارب أو يساوى مع العدد النسيب من أصل عدد األعضاء املتواجدين احلاليني يف كل
اجمللسني.
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